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  الدرس السابع عشز

 

همَّ صّلِ وسلم وبارك، على عبدك ورسىلك محمٍد، وعلى آله 
َّ
بسم هللا الزحمن الزحيم، الحمد هلل رب العاملين، الل

. وصحابخه أجمعين، وعلى من جبعهم بئحساٍن إلى ًىم الدًن

ت          . العاٍر

ت، فلذ كاٌ فيها اإلاصىف . فإما العاٍس

.. الحمد هلل وصلى هللا وسلم على رسىل هللا، على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد}

ن واملشاهدًن وجميع املسلمين . فاللهم اغفز لىا ولشيخىا وللحاضٍز

: كال ابن كدامت رحمه هللا

 وإن لم ًخعدَّ فيها املسخعير
ٌ
ت مضمىهت  {والعاٍر

 ت؟ فهم مىه ؤنها هىٌع مً الىدٌعت، وهي في ما هي العاٍس ًُ  ألن إًشاد اإلاصىف لها في آخش هخاب الىدٌعت، كذ 

. الحلُلت لِعذ هزلً

 ،ولزلً اإلاصىف رهش هزه اإلاعإلت فهي جخخلف عً الىدٌعت مً حُث ُحىمها، بل ومً حُث ما ًترجب عليها 

وهي مً اإلاعائل الذالت على الفشق بُنهما، هُف؟ 

  بمعنى ؤن الىدٌعت ال ًظمً فيها اإلاىَدع الزي هى ،
ٌ
 على صاحبها، وإهما هي مؤداة

ً
ألن الىدٌعت لِعذ مظمىهت

 مؼلًلا،
ٌ
، ؤي مظمىهت

ٌ
ت كاٌ اإلاؤلف إنها مظمىهت  إرا اظخعشث شًِئا ألامحن إال إرا حعذي ؤو فشَّغ، بِىما العاٍس

، ؤو لم ًىً، فئن جلف هزا الص يء ؤو ؤصابه ما ؤصابه مً عٍُب وهحىه، 
ٌ
ؽ فعىاًء وان هىان حعّذٍ مىً ؤو جفٍش

. فئهً جظمً رلً

  وهزا ولعله ٌعني مً ؤظشاس رهش اإلاؤلف لهزه اإلاعإلت دون غحرها، ولزلً وان مً الالصم علُىا ؤن هبحن معنى

ت واإلالصىد بها . العاٍس

  ،ت ت والعاسٍّ  عً - وهللا ؤعلم-وظمُذ بزلً هي جإحي بالفخح بالدشذًذ والخخفُف، ٌعني جلٌى العاٍس
ٌ
ت ألنها عاٍس

الِعىض، ألنها واهذ إلاا جإخز الص يء اإلاعخعاس مً صاحبه وجيخفع به، ثم حعُذه إلُه، فِشترغ في رلً مما 

، لى وان رلً بعىٍض وان على ٌشترغ ؤن ًيىن رلً بال عىٍض، 
ً
ألهه لى وان بعىٍض وان مارا؟ وان إحاسة

 
ً
ت . ظسُل ؤلاحاسة، لىً إلاا وان رلً بال ِعىٍض واهذ عاٍس

 له ًٍ ت بإنها بزٌ العحن إلاً ًيخفع بها مً غحر جملُ عشف العاٍس
ُ
مىً ؤن و . ٍو

 .بإنها إباحت اإلاىافع التي جبلى بعذ اظدُفائهاوعشفها ؤًًظا بعظهم 

ىمل ؤحذهما آلاخش، ًُ ف ؤو ران إر معىاهما واحٌذ، لىً   إباحت العحن إلاً ًيخفع بها، ؤما اإلالصىد بهزا الخعٍش

 .وجيىن مما ًبلى بعذ الاظدُفاء، ؤو بزٌ الص يء بال ِعىٍض على غحر وحه الخملًُ
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  ،ت هي إباحت اإلاىافع التي جبلى بعذ اظدُفائها الحلُلت ؤهه كذ ًيىن ؤوضح مً حهت ؤهه ًبحن واللٌى بإن العاٍس

، وؤًًظا إن 
ٌ
ت هى اإلاىفعت، ولِغ العحن، وإن هزا الاهخفاع ًيىن مً غحر ِعىٍض؛ ألهه إباحت ؤن اإلالصىد بالعاسٍّ

 .هزا الاهخفاع الزي بال ِعىٍض ًيىن في عحٍن جبلى بعذ اظدُفائها والاهخفاع بها

 ٌت :وخز هزا اإلاثا مىً ؤن ًيىن مً صىس العاسٍّ ًُ  لى ؤن شخًصا ؤعاسوي هإط اإلااء هزا، فئعاسة الىإط 

ت؛ ألن اإلااء في الحلُلت  وؤمثلتها، لىً لى كاٌ ؤعحرن اإلااء الزي في الىإط، فهزا ال ًخحلم فُه وصف العاسٍّ

لاٌ ًُ ، ثم إهه ولى واهذ عًُىا هىا إال ؤنها جىفذ باظدُفائها، والاهخفاع بها، ما جبلى، وبالخالي 
ً
: عحٌن، ولِغ مىفعت

 لى ؤن شخًصا كاٌ لً ؤها ظإعحرن عؼشي جخؼُب 
ً

 فُما ًخعلم باإلااء والعؼش مثال
ً
ت ال ًصح ؤن جيىن هزه عاٍس

 ال مىه، هزا ال ًبلى بعذ اظدُفائه، 
ٌ
ت، وإهما هى مىحت لاٌ إن هزا في الحلُلت ال ٌعذ مً كبُل العاٍس ًُ وبالخالي 

، فئن واهذ العحن لِعذ لإلباحت بالخصشف ؤو 
ً
، وإن وان رلً هما رهشها بعىٍض فُيىن عىذئٍز إحاسة

ٌ
ت عاسٍّ

 
ً
. الاهخفاع بها، وإهما هي للحفف، فُيىن عىذئٍز ودٌعت

 ولى كاٌ 
ً
ت يىن عىذئٍز في الحلُلت لِغ عاٍس  ؤعشجً ؤها هزا الؼُب، ٍو

ً
ولزلً ًمىً ؤن الشخص ًلٌى مثال

 .ألن العبرة بحلُلت هزا العلذرلً بهزه الصُغت؛ 

 ت عىذئٍز جىعلذ بيل لفٍف دٌ عليها، جىعلذ بيل لفٍف ؤو فعٍل دٌ عليها . والعاٍس

 حىمها ؤلاباحت:  مً حهت اإلاعخعحر، هى اإلاىخفع بهاوحكمها. 

 في حم اإلاعحر، وهى البارٌ لهزه 
ٌ
 في حم اإلاعخعحر، معخحبت

ٌ
وهزا اللٌى كٌى حمهىس ؤهل العلم، فهي مباحت

يخفع بها، ًُ يخفع بها، ؤو بهزه اإلاىفعت التي  ًُ :  وجبلى عُنها بعذ رلً، ًذٌ على هزا كىله حعالىالعحن التي 

﴿﴾
َ
ْحِسِىين

ُ
ِحبُّ امل ًُ  

َ
ه

َّ
ىا ِإنَّ الل

ُ
ْحِسى

َ
ت هىٌع مً ؤلاحعان هما ال ًخفى علُىم[195: البلشة] َوأ . ، والعاٍس

  ًت كذ ججب على اإلاعحر، ورل بل رهب بعع ؤهل العلم هشُخ ؤلاظالم سحمه هللا حعالى ابً جُمُت إلى ؤن العاسٍّ

ت، ال ًجىص له ؤن ًمخىع عً  إرا اشخذث حاحت اإلاعخعحر لها، فال ًجىص له إرا وان كادًسا على بزٌ جلً العاٍس

﴾﴿:  وفي رلً ًلٌى حعالىبزلها،
َ
اُعىن

َ
 امل

َ
ُعىن

َ
ْمى ٍَ . ، وهؤالء هم الزًً ًمىعىن الحم إلاً اظخحله[7: اإلااعىن ] َو

 ٌما من صاحب إبٍل ال »: وكذ حاء ؤًًظا في الصحُح في صحُح معلم عً الىبي صلى هللا علُه وظلم ؤهه كا

إعارة دلىها، وإطزاق فحلها، ومىحت »: وما حلها ًا سظٌى هللا؟ كاٌ:  الحذًث، كُل«.. ًؤدي منها حلها 

  «لبنها
ٌ
ت ، بِىما الذلى وهى ؤلاهاء كاٌ عاسٍّ

ً
ت  ولِعذ عاٍس

ً
ى اللبن هىا مىحت  .اهنش ظسَّ

  هزه ألامىس هي مً الحم فمنها إعاسة الذلى هزا مما كذ ًيىن فُه مىع حّمٍ إلاعخحله، وهما رهشها ًنهش هزا

ًٍ وال اظدئجاٍس، فيان عىذئٍز الىاحب على مً  ت، ال بخمل فُمً وان محخاًحا لزلً، ال ًصل إلى مثل هزه العاسٍّ

لم ًىً محخاًحا لها ؤن ًبزلها للمحخاج، وهزا شإن اإلاعلم مع ؤخُه، فاإلاعلم للمعلم والبيُان، واإلاؤمىىن 

 هما كاٌ حعالى
ٌ
 ﴿: إخىة

ٌ
َىة

ْ
 ِإ 

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ؤ

ُ
َما امل

َّ
[. 10: الحجشاث ]﴾ِإه

  ت  عىذ الحىفُت والشافعُت، فُجىص للمعحر ؤن ًشحع في العاٍس
ٌ
ؤما حىمها مً حُث الجىاص واللضوم فهي حائضة

ت، هزه ولها جيخفع بها وجبلى متى شاء، ، ؤو كلًما على ظسُل العاٍس
ً
، ؤو ؤعؼُخً غترة

ً
 فلى ؤعؼُخً ؤواوَي مثال

. العحن بعذ الاظدُفاء، ًحم لي ؤن ؤسحع في رلً في ؤي وكٍذ 
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  ،لى كلذ لي ؤن ؤحخاج الحلُلت الجىاٌ؛ ألهاجف به إلاذة ظاعٍت ثم ؤعُذه إلًُ، فإخزجه مىً ؤها بعذ دكائم

حاص رلً عىذ الفلهاء مً الحىفُت والشافعُت هما رهشها، بل هى ؤًًظا كٌى الحىابلت لىً كُذوه بما إرا لم 

 ؤسًطا لحزسعها، فله الشحىع ما لم ًىً كذ ششع في هزه الضساعت؛ 
ً

ًىً ثمَّ طشٌس على اإلاعخعحر، همً ؤعاسه مثال

. فئن صسع لم ًملً الشحىع فيها إلى ؤن ًيخهي مً الضسع، هزا على ظسُل اإلاثاٌ

  ًملىها، وكاٌ لً ؤن جيخفع بها، ثم 
ً
 ؤو صالت

ً
 لى ؤن شخًصا ؤعاس آخش كاعت

ً
، فمثال

ٌ
وهزا له ؤمثلت الحلُلت هثحرة

ذ عُني، ؤو مليي الزي ؤعشجً إًاه . فُما بعذ ٌعتردها مىه، فعضم الىاط فيها، فلما احخمعىا كاٌ ؤٍس

  ،ؤعاسه ظُاسجه، فلما ظافش بها، اجصل علُه وكاٌ جىكف، واهٌض مً العُاسة، وظُإجًُ مً ًإخزها 
ً

ؤو مثال

ت، حتى ًىذفع هزا  ظُلحم به في مثل هزه الحالت طشٌس، فمتى لحم به طشٌس لم ًجض الشحىع في هزه العاٍس

 هزه ألاسض التي ؤعحرث له وهحى رلً
ً

. الظشس بىصٌى هزا الشحل إلى مإمىه، ؤو بضساعت مثال

 لضمخه،: اإلاالىُت في اإلاشهىس كالىا 
ً
 فلى كاٌ ؤها ظأخز الللم لِغ له اظترحاعها كبل الاهخفاع، وإن ششغ مذة

خه جلً  ؤظبىًعا، فئهه ًلضمه رلً ولِغ له عىذئٍز ٌعني للمعحر ؤن ًشحع على اإلاعخعحر في عاٍس
ً

. مثال

  ،ؤن مً ؤعاس كلًما فئن هزا ًيىن لىخابٍت ٌعحرٍة 
ً

؟، كالىا بحعب العشف، فلى وان العشف مثال
ً
إن لم ٌششغ مذة

ً ت شهًشا ؤو شهٍش . ٌعني ووكٌذ والعاعت والعاعخحن، فال ًلضمه عىذئٍز علذ العاٍس

 ،وكذ جلذم ؤن ول ما لم ًحذد بالششع فُحذد عىذئٍز بالعشففالعشف عىذئٍز محىٌم  .

  وكل ما أحى ولم ًحدد

 

    بالشزع كالحزس فبالعزف احدد

 
ت            .شزوط العاٍر

ت عًُىا جبلى بعذ اظدُفاء مىفعتها، (1  فيل عحٍن ال جبلى بعذ اظدُفاء مىفعتها فال جيىن وىن هزه العاٍس

ت إرا ُبزلذ . عىذئٍز على ظسُل العاٍس

 لإلعاسة، (2
ً

ت فيها جبرٌع، فالشخص ؤن ًيىن اإلاعحر ؤهال  للخبرع، ألن العاٍس
ً

 لإلعاسة ؤن ًيىن ؤهال
ً

 ومعنى ؤهال

. ًدىاٌص عً العىض ملابلها، وهزا ال ًيىن مً ال ًيىن ششًعا حائًضا له الخبرع

 فئعاسة ما ًحشم هفعه هأالث اللهى على ظسُل اإلاثاٌ، هزا مً الخعاون على ؤن جيىن مباحت الىفع، (3

لاٌ بئباحخه باليعبت للمعخعحر، واظخحبابه باليعبت إلى اإلاعحر، بل هى آثٌم في  ًُ ؤلاثم والعذوان فال 

. رلً

ت فلهُا  في حم اإلاعخعحر واإلاعحر لخخحلم عىذئٍز صىسة العاٍس
ٌ
لاٌ بإن هزه الششوغ مهمت ًُ . ولزلً 

  ؤم هي غحر مظمىهٍت؟ 
ٌ
ت مظمىهت هل العاٍس

ت  ٌعني ؤنها إرا جلفذ ؤو ؤصابها هلٌص ؤو عٌُب لذي اإلاعخعحر فئهه عىذئٍز واللصذ في معإلت طمان العاٍس

فشغ ًُ  .ًظمنها مؼلًلا، ولى لم ًخعذَّ ؤو 

، ؤو 
ً
، ؤو واهذ عًُىا مؤحشة

ً
 ؤو واهذ ودٌعت

ً
ت  عىذ الجمُع، ظىاًء واهذ عاٍس

ٌ
ؤما إرا حعذي ؤو فّشغ فهي مظمىهت

ذ  ؽ حعخىي في رلً ألاًذي، ًذ الظمان ٍو غحر رلً مما ال ًظمً في ألاصل، لىىه عىذ الخعذي والخفٍش

 .ألاماهت
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  مؼلًلا عىذ حمهىس ؤهل العلم،لىً معإلخىا هىا في ؤن 
ً
ت جىفشد عً هثحٍر مً العلىد بيىنها مظمىهت  العاٍس

ْهِلَها﴿: وهم ٌعخذلىن على رلً بإدلٍت منها كىله حعالى
َ
ى أ

َ
اِث ِإل

َ
َماه

َ
وا ألا دُّ

َ
ؤ

ُ
ن ج

َ
ْم أ

ُ
ُمُزك

ْ
ؤ ًَ  

َ
ه

َّ
[. 58: اليعاء ]﴾ِإنَّ الل

ْهِلَها﴿وهزه آلاًت 
َ
ى أ

َ
اِث ِإل

َ
َماه

َ
وا ألا دُّ

َ
ؤ

ُ
ن ج

َ
ْم أ

ُ
ُمُزك

ْ
ؤ ًَ  

َ
ه

َّ
  ﴾ِإنَّ الل

ٌ
ت مظمىهت اظخذٌ بها الفلهاء اللائلىن بإن العاٍس

ت غحر مظمىهٍت، هُف رلً؟  والجمهىس، واظخذٌ بها اللائلىن بإن العاٍس

  ؤمش بإداء ألاماهاث، :ألاول اللىل  
َ

 فلالىا إن هللا حلَّ وعال
ٌ
ت مظمىهت  ﴿:  فلاٌؤما اللائلىن بإن العاٍس

َ
ه

َّ
ِإنَّ الل

ْهِلَها
َ
ى أ

َ
اِث ِإل

َ
َماه

َ
وا ألا دُّ

َ
ؤ

ُ
ن ج

َ
ْم أ

ُ
ُمُزك

ْ
ؤ  وإعادتها إلى ؤهلها، وهزا ٌعني ؤنها حعىد ألاماهت ظىاًء واهذ بعُنها إرا هي ﴾ًَ

؛ ألهً البذ ؤن جؤديها إلى 
ٌ
ت مظمىهت ، مما ٌعني ؤو ًذٌ على ؤن العاٍس

ً
، ؤو ببذلها إرا واهذ جالفت

ً
واهذ ظاإلات

. ؤهلها

 ،ٍؽ غحر واسٍد ت غحر مظمىهٍت، فئن جإدًتها إلى ؤهلها في حاٌ جلفها مً غحر حعّذٍ وال جفٍش  بِىما لى كلىا إن العاٍس

ٍؽ، وإهما   الىإط لىً هزا الىإط اهىعش مً غحر فعٍل مني وال حعّذٍ وال جفٍش
ً

فخلٌى وهللا ؤهذ ؤعؼُخني فعال

 هىاٌء غحر معخاٍد، وهعش هزا الىإط، ووان في مياٍن ًىطع فُه مثله، 
ً

 حاء ش يٌء مثال
ً

اهىعش إما بىفعه، ؤو مثال

ٍؽ، ما ؤظلؼخه ؤو ظلؽ مىً فاهىعش، فعىذئٍز ال جظمً ؤهذ هزا  ؤو هحى رلً مما لِغ فُه حعّذٍ وال جفٍش

ذ ؤن جشهبها،  ، وؤوكفذ هزه العُاسة في اإلاىكف اإلاىاظب لها، ثم إلاا خشحذ جٍش
ً
الىإط، لى هىذ اظخعشث ظُاسة

 ؤو حعلم صاحب هزه العُاسة 
ً
، فإهذ ًجب ؤن حعُذ ظُاسة

ٌ
ت مظمىهت ، فئرا كلىا إن العاٍس

ٌ
إرا هي معشوكت

ظُاسجه اإلاعشوكت، بعُنها ؤو بذلها، فخإحي بعُاسٍة بىفغ مىاصفاتها، وحعلمها عىذئٍز، واإلاثل ًظمً بمثله، 

. واللُسي بلُمخه، إن لم ًىً لها هىان مثٌل لها، جلذس كُمتها، جلً العلعت، وحعلم إلى صاحبها

ت غحر مظمىهٍت، فعُإجِىا وحه اظخذاللهم، لىً جزهشوا  هزا وحه الاظخذالٌ باآلًت، ؤما اللائلىن بإن العاٍس

. هزا الىحه؛ حتى هلاسبه بزان الىحه

 ؤغصًبا ًا : ؤدسًعا، فلاٌ- صلى هللا علُه وظلم- حذًث صفىان بً ؤمُت، إلاا اظخعاس مىه الىبي :الذلُل آلاخش

ى مني، ولً حعُذها لي؟ هزا معنى ؤغصًبا ًا محمذ؟ : محمذ؟ ٌعني ؤخزث مني هزه ألادسع ؤغصًبا؟ مً غحر سض ً

 »: صلى هللا علُه وظلم-فلاٌ الىبي 
ٌ
 مضمىهت

ٌ
ت  وهزا الحذًث سواه ؤلامام ؤحمذ، وؤخز به، وهىزا ،«بل عاٍر

ت غحر مظمىهٍت كذ ؤحابىا عىه،  ؤًًظا سواه ؤبى داود، وكذ صححه ؤلامام ألالباوي، وإن وان اللائلىن بإن العاٍس

ؤغصًبا؟ ٌعني لً حعُذها لي، : صلى هللا علُه وظلم-بإن اإلاشاد طمان الشد، ولزلً صفىان ظإٌ الىبي : وكالىا

 »: صلى هللا علُه وظلم-ظخإخزها مني ولً حعُذها لي، فلاٌ الىبي 
ٌ
 مضمىهت

ٌ
ت  ٌعني ظىعُذها لً، ،«بل عاٍر

ً، عً طمان الشد ال طمان الخلف،  فهى إرن ؤساد ؤن ٌعإٌ عً طمان الشد ال طمان الخلف، وفشٌق بحن ألامٍش

 
ٌ
ذه سواًت  »: وهزا ًٍؤ

ٌ
 مؤداة

ٌ
ت  » هما حاء في بعع الؼشق، ،«بل عاٍر

ٌ
 مؤداة

ٌ
ت  مما ًذٌ على هزا ،«بل عاٍر

اإلاعنى، وإن اإلاشاد إعادتها، وجإدًتها، ال طمان جلفها مؼلًلا، والخإدًت وؤلاعادة والدعلُم إهما ًيىن إرا واهذ جلً 

ٍؽ، فال ًلضم  ، ؤما إرا جلفْذ، فهي ال جخلى بإن جيىن هما رهشها، ًيىن جلفها بخعّذٍ ؤو جفٍش
ً
ت ؤو العحن ظاإلات العاٍس

ٍؽ، فال جلضم ؤلاعادة في مثل : عىذئٍز، ؤو فُلضم عىذئٍز إعادتها طماًها، والصىسة الثاهُت ؤن جيىن بال حعّذٍ وال جفٍش

. جلً الحالت

 كاٌ- صلى هللا علُه وظلم- حذًث ظمشة، ؤن الىبي :والذلُل الثالث الزي اظخذلىا به :« ،
ْ

على اليد ما أ ذث

 وهزا الحذًث كذ ؤخشحه ؤًًظا بعع ؤصحاب العجن، هإبي داود، وغحره ووحهه ؤن الُذ ،«حتى جؤدًه
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 بشد ما ؤخزث، وال ًخم رلً إال بالظمان، هما رهشها في آلاًت، وهزا اللٌى حاء عً ابً عباط، وعً 
ٌ
مؼالبت

. سض ي هللا حعالى عنهما-عؼاء 

 ت غحر مظمىهٍت، ما لم ًخعذَّ ؤو ًفشغ هما هى معلىٌم، وهزا هى مزهب الحىفُت، وهى  :اللىل الثاوي ؤن العاٍس

ٌٌ لبعع الحىابلت، واخخاسه ابً اللُم، واهخصش له، ؤن اإلاعخعحر ؤمحٌن، هما ثسذ رلً في :  وحجتهم في رلًكى

ال ضمان »: كاٌ- صلى هللا علُه وظلم-ألاثش اإلاشوي عً عمشو بً شعُب، عً ؤبُه، عً حذه، ؤن سظٌى هللا 

، فئرا كلىا بإهه ؤمحٌن، فئهه ال ًظمً؛ لىص هزا الحذًث الزي سواه البيهلي وغحره، إال ؤن «على مؤجمٍن 

. الحذًث طعفه غحر واحٍذ مً ؤهل العلم، وابً حجش

 ت غحر مظمىهٍت، وهى كىله : كالىا  آخش، على ؤن العاٍس
ٌ

، »: صلى هللا علُه وظلم-ولذًىا حذًث
ٌ
ت مؤداة العاٍر

 
ٌ
. «واملىحت مزدودة

 فلالىا بإن الخإدًت، إهما جىصف بها ألاماهت، ولزلً كاٌ هللا حعالى ،
ٌ
ن : فإما كىله بإنها مؤداة

َ
ْم أ

ُ
ُمُزك

ْ
ؤ ًَ  

َ
ه

َّ
﴿ِإنَّ الل

ْهِلَها﴾
َ
ى أ

َ
اِث ِإل

َ
َماه

َ ْ
وا ألا دُّ

َ
ؤ

ُ
ؤدي في الحلُلت ، وهزا وحه الاظخذالٌ هىا بهزه آلاًت، [58: اليعاء] ج ًُ على ؤن الزي 

ظمً؛ ألن ألامحن ال ًظمً إال بالخعذي والخفٍشؽ
ُ
، وألاماهت إرا واهذ جؤدي فئنها ال ج

ٌ
  .ؤماهت

 كىيٌّ الحلُلت، ؤعني اللٌى بإن - سض ي هللا عىه-وعلّيٍ - سض ي هللا عىه-هزا كٌى عمش : وكالىا ٌٌ ؤًًظا، وهى كى

،
ً
، ال مظمىهت

ٌ
ت مؤداة ، ولشبما العاٍس ؽ، لىً كٌى الجمهىس ؤًًظا بالخظمحن كىيٌّ ظمً بالخعذي والخفٍش

ُ
 وإهما ج

ًذا لهم مً حهت ؤن اإلاعحر ال ًيخفع مً  وان الذلُل الزي اظخذلىا به ؤًًظا ؤصح، واإلاعنى ًمىً ؤن ًيىن مٍؤ

ت بص يٍء، وإهما اإلاصلحت للمعخعحر فلؽ، فلما وان رلً هزلً، ولحفف ؤمىاٌ الىاط، ألهه ما  وساء هزه العاٍس

 إلى الدعاهل، : ًيخفع هزا اإلاعحر، واإلاعخعحر ظىلٌى له
ٌ
ؤهذ ال جظمً، إال إرا حعذًذ ؤو فشػذ، فلشبما هزا ؤداة

ؽ، وإن وان ثمَّ حعاهٌل في مثل هزه الصىسة، ؤو جلً،   كذ ال ًثسذ معها الخعذي والخفٍش
ٌ
وهىان حاالٌث هثحرة

، هما كاٌ 
ٌ
ت مظمىهت سحمه هللا -ولزلً رهب الجمهىس إلى هزا اإلاعنى الزي كشسه اإلاؤلف هىا، وهى ؤن العاٍس

 .حعالى

  وهىا ؤشحر إلى ؤهمُت ؤن ًشاعي ػالب العلم هزا اإلاعنى، فالفلهاء وان مً ؤظباب جشحُحهم، ؤو الجمهىس وان

، ما رهشهاه مً اإلاحافنت على ؤمىاٌ الىاط، ومً ؤن اإلاعخعحر 
ً
ت مظمىهت مً ؤظباب جشحُحهم ليىن العاٍس

ً مؼلًلا، وإن وان اللٌى الحلُلت بعذم  مىفشٌد باالهخفاع بها، فيان الالئم ؤو اإلاىاظب في هزه الحاٌ ؤن ًظمَّ

ٌ - هما رهشها-الخظمحن  ا، لىً بغع الىنش عً الترحُح هىا، فئهىا هلى ؽ كىًٍ إن : عىذ عذم الخعذي والخفٍش

 هما هى الحاٌ في ؤلاحاسة اإلاشء علُه ؤن ًحافف على ؤمىاٌ الىاط، إرا وكعذ في ًذه، ولى وان رلً بعىٍض،

ت، الظُما ما ًخعلم باإلالخيُاث العلمُت،  على ظسُل اإلاثاٌ، هُف إرا وان بال عىٍض، هما هى عىذها هىا في العاٍس

، حُث ججذ ؤن 
ٌ
التي جخخص ؤكصذ بؼالب العلم، فالىاط في رلً ظىاًء وان معحًرا ؤو معخعحًرا ػشفان ووظؽ

، ألحل ؤهه ًخص ى مً ؤن ال ٌعىد، هما هى 
ً

، على ظسُل ؤلاعاسة ٌشح في إعاسة الىخاب مثال
ً

-بعظهم مثال

حاٌ هثحٍر مً الىاط، وهىزا اإلاعخعحر ؤًًظا ججذه ًدعاهل، ٌعخعحر هخاًبا، ثم ال يهخم بخلُُذ رلً، وال - لألظف

ًظع لىفعه ما ًزهشه بئعادة هزا الىخاب لصاحبه، بل سبما وطعه مع ظائش هخبه، فيس ي، وال يهخم لهزا، 

فالىاط الحلُلت سبما ؤصابهم هىٌع مً سدة الفعل، فصاسوا ال ٌعحرون الىخب، وآخشون ججذه ول مً ػلب مىه 

ًٌ هىا،  فاإلاشء ًحخاج إلى ؤن ٌعحن الىاط على حفف هخاًبا ؤعاسه إًاه، مً غحر كٍُذ وال ششٍغ، والخىظؽ حع
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اإلااٌ، وعلى إبشاء الزمت، وؤما وكذ وكع هزا الىخاب في ًذ آلاخش ال على ظسُل الخملًُ، فإعىه على رلً بخلُُذ 

خ ؤخزه، وسكمه، وهحى رلً، فئرا احخجذ هزا الىخاب، إرا بً ًمىىً  الىخاب، وجلُُذ اإلاعخعحر، وجاٍس

. الىصٌى إلُه، وإرا لم جحخجه ؤو ؤسدث ؤن جسُحه، ؤو تهذًه إًاه، فخيىن عىذئٍز كادًسا على هزا ؤو ران

. كخاب إلاجارة           

كخاب إلاجارة، وهي علٌد على املىافع السٌم من الطزفين، ال ًملك أحدهما فسخها، وال جىفسخ : رحمه هللا-كال }

. {بمىجه، وال بجىىهه، وجىفسخ بخلف العين املعلىد عليها، واهلطاع هفعها

 ،مً ألاحش في اللغت 
ٌ
الثىاب، ومىه ظسي الثىاب ؤحًشا؛ :  وألاحش هى الثىاب، اإلالصىد به هىاؤلاحاسة، هي مشخلت

عّىِض العبذ على ػاعخه، ؤو على صبره عً معصِخه، ؤو على صبره على ما ًصِبه مً ألاكذاس ٌُ . ألن هللا حعالى 

 ،ألن عمٍل معلىٍم بعىٍض معلىٍم، :  ؤووحعشَّف ؤلاحاسة اصؼالًحا بإنها علٌذ على مىفعٍت معلىمٍت، مً عحٍن معُىٍت

،: ؤلاحاسة على هىعحن ٌٍ  إحاسة ؤعُاٍن، وإحاسة ؤعما

  فئحاسة ألاعُان هي الشم ألاٌو مً الخعٍشف، علٌذ على مىفعٍت معلىمٍت، مً عحٍن معُىٍت، في مذٍة 

مىىً ؤن جخصشف في هزه ألالفاؾ، لىً مً غحر ؤن ًؤثش هزا على اإلالصىد، علٌذ على معُىٍت،  ٍو

، والعحن 
ً
 معلىمت

ً
مىفعٍت، مً عحٍن معُىٍت، ورلً في مذٍة معُىٍت، إرن اإلاىفعت ًجب ؤن جيىن معُىت

 
ً
، واإلاذة جيىن محذدة

ً
. جيىن معُىت

 وهزه إحاسة ألاعماٌ، وليل هىٍع مً ؤلاحاسة ؤحيامٌ عمٍل معلىٍم، على عىٍض معلىٍم،: ؤو  .

 فإما حىمها :،
ً
:  ومً رلً كىله حعالىفلذ دٌ الىخاب والعىت وؤلاحماع على مششوعُتها، وعلى وىنها حائضة

﴾ ُجىَرُهنَّ
ُ
ىُهنَّ أ

ُ
آج

َ
ْم ف

ُ
ك

َ
ْعَن ل

َ
ْرض

َ
 أ

ْ
ِئن

َ
، وهزا عمٌل معلىٌم، وهى ؤلاسطاع، بإحٍش معلىٍم ؤًًظا، [6: الؼالق] ﴿ف

ًخا عىذما ؤساد - صلى هللا علُه وظلم-ومً رلً ما حاء ؤًًظا عً عائشت، ؤن الىبي  ٍْ
ّشِ
َ
ا خ ًً  هاد

ً
اظخإحش سحال

م، حارٌق خبحٌر في معشفت اإلاعالً التي جؤدي إلى اإلاذًىت، ووان رلً ًىم ؤن اظخإحشه هى  الهجشة، ًذٌ الؼٍش

صلى هللا علُه -، وكذ ؤخشج البخاسي هزا الحذًث، هما ؤًًظا حاء عً الىبي -سض ي هللا حعالى عنهما-وؤبى بىش 

 أها  صمهم ًىم الليامت، ومنهم: كال هللا حعالى»: ؤهه كاٌ- وظلم
ٌ
رجٌل اسخؤجز أجيًرا، فاسخىفى مىه، : ثالثت

 وعإٌ هللا العالمت والعافُت، هزا خصُمه هللا ًىم اللُامت، وهم مً شخٍص ٌعخإحش ،«ولم ٌعطه أجزه

، ًبزلىن له ما وان كذ اجفم معهم على ؤن ٌعؼيهم على رلً ؤحًشا وعىًطا، ثم ًترههم، 
ً

ؤهاًظا ًلذمىن له عمال

نً ؤهه إن ؤفلذ في الذهُا، ظُفلذ في آلاخشة، هُف ًفلذ وهللا خصمه؟ وعإٌ  فُبحثىن عىه فال ًجُب، ٍو

. هللا العفى والعافُت

 عخذٌ في هزا الباب به على مششوعُت ؤلاحاسة ٌُ  هما كاٌ إحماع ألامت على العمل بها،: ومً ؤًًظا ما ًمىً ؤن 

وال ًخخلف ؤهل العلم ببلذها في ما علمىاه مً إحاصتها، وعىام : "ابً اإلاىزس، بل كاٌ ؤلامام الشافعي في ألام

 للخِعحر على الىاط، في الحصٌى على ما : ، ٌعني على رلً، وؤًًظا مً حهت اإلاعنى"فلهاء ألامصاس
ٌ
هي وظُلت

، لى كلذ للىاط ما ًجىص حعخإحشون، معىاها مً 
ٌ

؛ ألن الخملً ؤحُاًها ميلف ًٍ سخغىن، مً غحر جمل ذون ٍو ًٍش

ؤساد ؤن ٌعىً البذ ؤن ٌشتري، وهزا كذ ال ًخحلم ؤو ًخِعش لىثحٍر بل ألهثر الىاط، فياهذ ؤلاحاسة مع وىنها 
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إن علذ ؤلاحاسة فُه هىٌع مً : على مىفعٍت، وهزه اإلاىفعت كذ ال ًيىن العلم بها والعلم بالعحن، ولزلً كالىا

الغشس، فئحاصجه على خالف اللُاط، مً حهت ؤهه على هزه اإلاىفعت، التي كذ ًخفاوث الىاط في الاهخفاع منها، 

، على خالف الششهت، فال ًلٌى كائٌل 
ً
بإوي ؤها ظإظخإحش مىً : فاشترغ الفلهاء لزلً ؤن جيىن ألاحشة معُىت

، ؤعؼًُ ٌعني، وإهما ًجب ؤن ًيىن الاظدئجاس عىذئٍز بإحشٍة معلىمٍت، وكذ رهشها 
ً

ع مثال بعششة باإلاائت مً الَش

 
ٌ
 شائعت

ٌ
ظابًلا إرا جزهشون ؤن الشخص لى ؤحى بشخٍص ألحل ؤن ًلىم هزا الشخص بالعمل معه وله وعبت

، وكاٌ ، محّلٍ ججاسّيٍ ع، : مما ًحصلىن علُه، مثل ما لى اظخإحشه إلاششوٍع عىذه ججاسّيٍ  باإلاائت مً الَش
ٌ
لً عششة

؟ ال ًمىً عىذ عامت الفلهاء، الجماهحر على رلً، إلاارا؟ كالىا
ً
ؤلاحاسة ًجب ؤن : ًمىً ؤن جيىن هزه إحاسة

 ٌ ً، ؤما إرا كاٌ بيعبٍت شائعٍت، جخحٌى إلى : جيىن بإحشٍة معُىٍت، فُلى حعاٌ بإلٍف، بإلفحن، بعششٍة، بعشٍش

 في الفشق بحن ؤلاحاسة، وبحن الششهت، وفي ما 
ٌ
 في مثل هزه الحالت، وهزه اللظُت مهمت

ً
ششهٍت، وال جيىن إحاسة

ففي رهشهاه ؤًًظا ظابًلا، مً عذم حىاص الجمع بُنهما على محّلٍ واحٍذ؛ لخىافش العلذًً، هما في هزه الصىسة، 

، ال 
ً
 معُىت

ً
، بِىما في ؤلاحاسة البذ ؤن جيىن ؤحشة

ٌ
 شائعت

ٌ
، حصت

ٌ
 شائعت

ٌ
الششهت الحصت ؤو العىض، وعبت

 
ً
. شائعت

:  أركان علد إلاجارة         

 العاكذان، (1

  واإلاعلىد علُه، وهى اإلاىفعت، (2

.  وألاحشة ؤًًظا التي ظمُذ ؤلاحاسة بها، وهي العىض اإلالابل لهزه اإلاىفعت (3

 إلى ما رهشها، فالعلذ ًلع على صىسجحن: كٌى اإلاؤلف 
ٌ
إما ؤن ًيىن على : وهي علٌذ على اإلاىافع، فُه إشاسة

 ٌ مىً ؤن هثلث فىلى ؤو على عمٍل، فإما إرا وان على مىفعٍت، فهى ؤلاحاسة، وؤما إرا وان : مىفعٍت، ؤو على عحٍن، ٍو

. على عحٍن، فهى البُع

 وإلاجارة هىعان : 

  ؤو العُاسةعلٌذ على عحٍن ٌعخىفي مىافعها، :الىىع ألاول ،
ً

.  هئحاسة الذابت مثال

 ؤو حمل مخاٍع، ؤو إصالح علٌذ على عمٍل معلىٍم، ًلىم به العامل، :الىىع الثاوي ،
ً

 هبىاء حذاٍس مثال

ٍم، ؤو رلً، فإساد اإلاؤلف هىا ؤن ًبحن ؤن ؤلاحاسة هىا هي في الحلُلت علٌذ على اإلاىفعت، ال على  ػٍش

 على مً كاٌ مً ؤهل 
ٌ
خشج البُع؛ ألن البُع علٌذ على العحن، وؤًًظا سبما ًيىن في هزا إحابت ُُ العحن، ل

 في اإلازهب
ٌ
بإن ؤلاحاسة علٌذ على العحن، ال على اإلاىفعت، لىً الخملًُ، ؤو هزا العلذ : العلم، وهي سواًت

ًٌ مؤكٌذ لهزه العحن، ولىىىا لم وعشض لهزا؛ ألن  على هزه العحن مؤكٌذ، ولِغ دائًما، فهى جملُ

الخالف فُه ٌعحٌر، والجمهىس على وىن العلذ على مىفعٍت، ومً اإلاعلىم ؤن العلذ إرا وان على مىفعت 

. عحٍن، ظُترجب علُه حسغ العحن ألحل الاهخفاع بها لهزا اإلاعخإحش، هزه اإلاذة اإلاخفم عليها

 ،إن شاء هللا حعالى- فما معنى اللضوم هىا؟ وإلاارا وان علذ ؤلاحاسة الصًما؟ هزا ما ظىسُىه وهى الصٌم مً الؼشفحن -

 .في الحللت اللادمت

 .وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وسلم حسليًما كثيًرا إلى ًىم الدًن


